
ВЪВЕДЕНИЕ Измерени са спектралните характеристики на три образеца: 1. Калиев фелдшпат, находище в Плана планина, с. Горни окол; 2. Калиев фелдшпат, полупрозрачен, с.Коприва, Кюстендилско; 3. 

Клиноптилолит, с. Голобрадово, Кърджалийско, в диапазон 200 nm – 2500 nm на отражение. Използвани са четири спектрометъра - Vertex 70, Lambda 1050, NIRQuest 512, TOMS (Тематично ориентиран многоканален 

спектрометър).  Получените данни от измерванията са представени в графичен вид като зависимост на дължината на вълната от коефициента на отражение. Данните ще се използват за комплексен анализ на 

резултатите от измерванията, които са получени със спектрометричните системи. Тези данни дават възможност за повишаване на точността на измерванията и по-бърз сравнителен анализ. 

Към основните типове фелдшпатови суровини, които са с промишлено значение, се 
отнасят фелдшпатите. [1]  
 Клиноптилолитовите скали са изградени  предимно от изменени късчета вулканско 
стъкло и пемза. Успешно се използва клиноптилолит като носител на микроелементи, 
пестициди, хербициди и др. Клиноптиолитовите зеолити са със сравнително голям 
капацитет и висока избирателност спрямо радиоизотопите на цезия и стронция, с 
необратимост на сорбцията на тези радионуклиди, със задоволителни за практиката 
филтрационни качества, механична устойчивост и ниска цена. [2] 
 

С всички прибори 
са осъществени 
измервания на 
спектралното 
отражение на 
образци от калиеви 
фелдшпати и 
клиноптилолит от 
групата на 
зеолитите.  
 
Представени са 
част от получените 
резултати. 

 
Фиг.5. Зеолит (клиноптилолит), полупрозрачен и плътен калиев фелдшпат, 
подготвени за измервания с Vertex 70 
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Фиг.6. Спектрални характеристики на образци от калиеви фелдшпати и 
клиноптиолит, измерени с Vertex 70 
 
На Фигура 6 (използван Vertex 70) и Фигура 7 (използван Lambda 2050) са 
представени в графичен вид получените данни от измерванията на образци 
от минералите калиев фелдшпат и клиноптиолит (зеолит) като зависимост на 
дължината на вълната от коефициента на отражение. Получените 
спектрални характеристики са сравнени с такива на аналогични минерали, 
данните за които са налични в част от спектралната библиотека на 
Американската геоложка служба. Тези данни дават възможност за 
повишаване на точността на измерванията и по-бърз сравнителен анализ.  

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Фелдшпатовите находища в България са свързани с пегматитите, срещани 

всред метаморфните комплекси в Рило-Родопския масив, Същинска Средна 

гора и др. [1] 

Клиноптилолитовите зеолити успешно се използват като пълнители на 

пластмаси след смилане и дехидратиране на клиноптилолитовата суровина.[2] 

      Описание на спектрометричните системи  

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

Фиг. 1.  FT-IR  спекрофотометър BRUKER – Vertex 70 [3]   

Използва за измерване на спектрални характеристики на повърхности, тънки слоеве, 

течни и прахообразни проби.  

Основни параметри: 

Спектрален диапазон: 10 000–30см-1 (1–300μm)     Разделителна способност 0.16 cм-1   

Спектрална точност:0.005 см-1  Фотометрична точност: 0.1 % Отношение S/N: 10 000:1 

 

 

 
 

 

 

 

Фиг. 2. V-VIS-NIR спектрофотометър Perkin Elmer – Lambda 1050 [3] 

Основни параметри: 

Спектрален диапазон: 175 –3300 nm   UV/Vis разделителна способност: ≤ 0.05 nm 

NIR разделителна способност: ≤ 0.20 nm   Фотометричен диапазон: 6-8 A 

 

 TOMS теренна и самолетна  

спектрометрична система 

Спектрален обхват 400–900 nm 

       Брой спектрални канали 128-64 

Спектрална разделителна  

способност  1–10 nm 

Пространствена разделителна  

способност (1–25) m2 

Фиг.3. Спектрометрична    Фиг.4. Спектрометрична  

система NIRQuest 512 [4]       система TOMS [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Спектрални характеристики на образци от калиеви фелдшпати и 
клиноптиолит, измерени с Lambda 2050 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получените данни от измерванията  ще се използват за комплексен 

анализ на резултатите от измерванията, които са проведени със 

спектрометричните системи , ще бъдат включени в дисертация и в 

база от спектрална данни като част от спектрална библиотека. Тези 

данни дават възможност за повишаване на точността на 

измерванията и по-бърз сравнителен анализ. Спектралните данни от 

лабораторни и теренни измервания спомагат за повишаване на 

точността на интерпретацията на  аеро- и космически изображения. 
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